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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Konference evropských ministrů pro vysokoškolské vzdělávání, která se konala v roce 2005 
v Bergenu, došla k jasnému závěru, že je třeba vytvořit překlenovací rámec kvalifikací, aby 
bylo přehlednější, jaký význam mají kurzy celoživotního vzdělávání pro pracovní trh. Od 
evropského rámce kvalifikací (ERK) pro celoživotní vzdělávání se očekává se, že tuto funkci 
bude splňovat.

Evropský rámec kvalifikací je výsledkem snahy Evropské unie stát se společností založenou 
na znalostech, která bude dobře připravena na úkoly vyplývající z globalizace. V takové 
společnosti se musí občané všech členských států přizpůsobit tak, aby byli schopni čelit 
potřebám pracovního trhu vyžadujícího schopnost konkurovat. Tyto nové změny s sebou 
nesou úkoly vyžadující inovativnější a pružnější vzdělávání, které připraví Evropany tak, aby 
mohli být úspěšní na moderním pracovním trhu, na němž je vzdělání nezbytným 
předpokladem pro všechny věkové skupiny a všechny vrstvy společnosti.

Vzhledem k tomu, že transparentnost kvalifikací roste v celé EU, a nejen pouze uvnitř 
jednotlivých členských států, v nichž byly vytvořeny a získány, povede to nutně k většímu 
volnému pohybu pracovních sil v celé Evropské unii a umožní členským státům více těžit z 
velikosti evropského vnitřního trhu. V praxi to znamená, že zvýšení transparentnosti v této 
oblasti umožní zaměstnavatelům určit rychleji, zda je státní příslušník jiného členského státu 
díky kurzům celoživotního vzdělávání, které absolvoval, pro určité zaměstnání lépe 
kvalifikován.

Současný návrh přichází včas hlavně proto, že šíření nových technologií a jejich přístupnost 
pro občany otevřely dveře přeměně vzdělávacího sektoru a nabízejí nové možnosti 
elektronického vzdělávání. Tyto služby nabízejí tolik potřebnou pružnost a svobodu uživatele 
určit si svůj vlastní způsob studia. Kromě toho členským státům, které by měly vytrvale 
usilovat o zlepšení úrovně vzdělávacích programů, poskytují možnost prosazovat a využívat 
pokrokovější vyučovací metody a modely učení. Aby však bylo možno zajistit a zvýšit úspěch 
těchto služeb a vzdělávacích možností, je třeba hodnotit jejich kvalitu a informovat evropské 
občany o jejich samotné existenci prostřednictvím fungujících informačních kanálů.

Oblastí, které je nutno bezodkladně věnovat pozornost, je sociální vyloučení a vyloučení z 
pracovního trhu a také procesu celoživotního vzdělávání a zaostávání osob bez formálních 
kvalifikací. Mládež, dospělí, přistěhovalci a manuální pracovníci v celé Evropě, kteří 
neformálně získali dovednosti, jež nikdy nebyly oficiálně uznány, musí být povzbuzováni 
k zapojení do programů celoživotního vzdělávání, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení 
těchto skupin a jejich vyloučení z pracovního trhu a zvýšila se jejich mobilita v celé Evropské 
unii. Pokud se tak nestane, hrozí nebezpečí, že tyto skupiny budou ještě více na okraji 
v porovnání s těmi, kteří jsou zapojeni do programů celoživotního vzdělávání, a tím se 
prohloubí propast mezi jejich kvalifikacemi. Tyto problémy je třeba řešit okamžitě a občané 
musí být od útlého věku seznamováni s hodnotou a významem vzdělání. 

Pro zajištění úspěchu této iniciativy je rozhodující, aby se členské státy zavázaly k těmto 
návrhům a postupovaly podle nich na národních, regionálních a místních úrovních. Velmi 
důležitá je koordinace, a proto bylo navrženo vytvoření národních středisek, která budou 
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spojovat národní kvalifikační systémy s Evropským systémem kvalifikací a šířit informace o 
vývoji v této oblasti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Oddíl „Doporučují členským státům, aby:“ bod 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání;

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých evropských systémech 
kvalifikací v rámci perspektivy 
celoživotního vzdělávání ve snaze zajistit 
uznávání jejich hodnoty na pracovním trhu 
a znovu potvrdit význam celoživotního 
vzdělávání v celé EU;

Odůvodnění

V Evropě, kde se povaha pracovního trhu mění a jsou zapotřebí pružné přístupy 
ke vzdělávání, by měly členské státy využívat ERK ke zviditelnění programů celoživotního 
vzdělávání. Kromě toho je velmi důležité objasnit jak zaměstnavatelům tak i studentům 
reálnou hodnotu kvalifikací, aby se usnadnil větší pohyb po celé Evropské unii.

Pozměňovací návrh 2
Oddíl „Doporučují členským státům, aby:“ bod 2a (nový)

2a. se zavázaly k plnění návrhů týkajících 
se kvalifikací, jež jsou součástí programů 
celoživotního vzdělávání, na národních, 
regionálních a místních úrovních a aby 
podle nich postupovaly a zajistily tak 
úspěch této iniciativy;

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Úspěch této iniciativy závisí na tom, jaké koordinace bude dosaženo na národních, 
regionálních a místních úrovních, protože na těchto dvou posledně jmenovaných úrovních se 
šíří informace týkající se ERK. 

Pozměňovací návrh 3
Oddíl „Doporučují členským státům, aby:“ bod 4a (nový)

4a. zvýšily úroveň svých programů 
celoživotního vzdělávání prosazováním 
pokrokových vyučovacích metod a 
vzdělávacích programů;

Odůvodnění

Programy celoživotního vzdělávání mají být co nejpokrokovější a mají podporovat 
progresivní myšlení, aby splňovaly požadavky pracovního trhu.

Pozměňovací návrh 4
Oddíl „Doporučují členským státům, aby:“ bod 4b (nový)

4b. uznaly rostoucí význam on-line služeb, 
jejich pružnost a svobodu, které umožňují 
uživateli určit si svůj vlastní způsob studia, 
a zároveň se zaměřily na vytvoření 
kvalitních informačních kanálů, které 
občanům umožní získávat informace o 
existenci a kvalitě těchto služeb;

Odůvodnění

Povaha pracovního trhu se mění a jsou zapotřebí pružnější modely vzdělávání. Jako reakce 
na tyto změny vznikly nové způsoby vzdělávání, o kterých je třeba veřejnost informovat, aby 
byla povzbuzena k jejich přijímání. 

Pozměňovací návrh 5
Oddíl „Doporučují členským státům, aby:“ bod 4c (nový)

4c. usilovaly o zajištění toho, že neformálně 
získané dovednosti mládeže, dospělých a 
manuálních pracovníků v celé Evropě, 
které nikdy nebyly úředně ověřeny, byly 
oficiálně uznávány a aby tyto osoby 
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současně s osobami, kterým chybí základní 
dovednosti a kvalifikace, byly povzbuzeny 
k zapojení se do programů celoživotního 
vzdělávání, a vyhnuly se tak sociálnímu 
vyloučení a vyloučení z pracovního trhu a 
aby se zvýšila jejich mobilita v rámci 
Evropské unie;

Odůvodnění

Ti, kterým chybí základní kvalifikace, musí být povzbuzováni k návratu do vzdělávacího 
systému.

Pozměňovací návrh 6
Oddíl „Schvalují záměr komise“ bod 2

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
národních center, evropské sociální partnery 
a jiné zúčastněné strany), která bude 
monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující 
případně zástupce národních center, 
obchodních organizací, evropské sociální 
partnery a jiné zúčastněné strany), která 
bude monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že programy celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny především na ty, kteří 
potřebují získat dovednosti nebo znalosti, které jsou důležité pro plnění jejich pracovních 
povinností, je nezbytné konzultovat během tohoto procesu obchodní organizace. 


